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 کے بارے میں اکثر پوچھے گئے سواالت  A-1095فارم 

  

 کیوں حاصل کیا؟  A-1095سے فارم  NY State of Healthمیں نے  .1

  

کے تمام یا کچھ حصے   2022موصول ہوا ہے کیونکہ آپ یا خاندان کے کسی فرد نے کیلنڈر سال  A-1095آپ کو فارم 

 کے ذریعے نجی صحت بیمہ میں اندراج کرایا ہے۔  NY State of Healthکے لیے 

 

( کے صارفین کو جاری کیا جاتا ہے  Qualified Health Plans, QHPصرف کوالیفائیڈ ہیلتھ پالنز ) A-1095فارم 

 A-1095فارم  اور پلیٹینم کی سطحوں پر خریدا جاتا ہے۔گولڈ ، سلور، برونزکے ذریعے  NY State of Healthجو 

صارفین کو شامل میں  Essential Plan، یا Child Health Plusپالنز،  Medicaidمنصوبوں،  علقی سے مت تباہ 

 ( کے اہل نہیں ہیں۔  Premium Tax Credit, PTCجاری نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ وہ پریمیم ٹیکس کریڈٹ )

 

 کے ساتھ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟   A-1095مجھے فارم  .2

  

کے ذریعے مالی   NY State of Healthکے تمام یا کچھ حصے کے لیے  2022اگر آپ یا خاندان کے کسی فرد نے 

 مدد کے ساتھ صحت بیمہ کی کوریج میں اندراج کرایا ہے تو: 

کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو یا خاندان کے کسی فرد   A-1095آپ کو اپنا وفاقی ٹیکس ریٹرن مکمل کرنے کے لیے فارم 

 advance payments of theکو جو مالی مدد حاصل ہوئی ہے وہ پریمیم ٹیکس کریڈٹ کی پیشگی ادائیگیوں )

premium tax credit, APTC افراد یا خاندانوں سے جنہیں ( کی شکل میں تھی۔ انٹرنل ریونیو سروس انAPTC 

، پریمیم ٹیکس کریڈٹ  8962فارم  IRSکہ وہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں اور تقاضا کرتی ہے  حاصل ہوئی تھی 

(Premium Tax Credit, PTCمنسلک کریں۔ ) www.irs.gov  پرIRS  فارم   دستیاب ہے۔ 8962فارم سے

1095-A  مدد کرے گا۔ مکمل کرنے میں  8962آپ کو فارم 

  

کے ذریعے مالی   NY State of Healthکے تمام یا کچھ حصے کے لیے  2022اگر آپ یا خاندان کے کسی فرد نے 

 مدد کے بغیر صحت بیمہ کی کوریج میں اندراج کرایا ہے تو:

تب بھی آپ ٹیکس   اگر آپ کو آپ کی آمدنی پر مبنی اپنے ہیلتھ پالن کی ادائیگی کے لیے مالی مدد موصول نہیں ہوئی ہے

( کا دعوی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا وفاقی  PTCکے وقت مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پریمیم ٹیکس کریڈٹ )

ایک ٹیکس کریڈٹ ہے جو آپ کو پریمیم  PTC کی ضرورت ہوگی۔ A-1095ٹیکس ریٹرن مکمل کرنے کے لیے فارم 

دد فراہم کر سکتا ہے۔ امریکن ریسکیو پالن ایکٹ کی بدولت، جس قانون  اخراجات کو پورا کرنے میں مدد کے لیے مالی م

میں دستخط کیا گیا تھا، اور افراط زر میں کمی کی ایکٹ کے ذریعے توسیع کی گئی تھی، وفاقی غربت   2021پر مارچ 

لیے اہل ہو   کے PTCافراد بھی سے زیادہ آمدنی والے   400( کے %Federal Poverty Level, FPLکی سطح )

کی ہدایات آپ کو اس بات کا تعین کرنے میں مدد کریں گی کہ آیا آپ اس کریڈٹ کے لیے اہلیت   8962سکتے ہیں۔ فارم 

 کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ 

  

  8962، پریمیم ٹیکس کریڈٹ فائل کرنا ہوگا۔ فارم 8962فارم  IRSٹیکس کریڈٹ کا دعوی کرنے کے لیے آپ کو 

www.irs.gov    پرIRS  1095سے یا آپ کے ٹیکس تیار کنندہ کی جانب سے دستیاب ہے۔ آپ کا فارمA-   آپ کو وہ

 کو مکمل کرنے کیلئے ضرورت ہوگی۔   8962معلومات فراہم کرتا ہے جس کی آپ کو فارم 

  

  

میں ہوں اور مجھے وہ موصول   Essential Planموصول ہوا تھا، لیکن اب میں   A-1095مجھے پچھلے سال  .3

 نہیں ہوا۔ کیا مجھے اپنا ٹیکس جمع کرانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے؟  

  

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
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  2022( کے اہل صارفین کو جاری کیا جاتا ہے۔ چونکہ آپ کا اندراج PTCصرف پریمیم ٹیکس کریڈٹ ) A-1095فارم 

 فارم موصول نہیں ہوگا۔  A-1095نہیں تھے اور آپ کو  کے اہل PTCمیں ہوا تھا، اس لیے آپ  Essential Planمیں 

 

 پر کس قسم کی معلومات ہیں؟  A-1095فارم  .4

 

کا  PTCکو مکمل کرنے کے لیے درکار ہیں اگر آپ  8962میں وہ معلومات شامل ہیں جو آپ کو فارم  A-1095فارم 

کے   A-1095فارم   کو مالنے کی ضرورت ہے۔ APTCدعوٰی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو پہلے سے موصول ہونے والی 

 تین حصے ہیں: 

 

پر رپورٹ کردہ مخصوص ہیلتھ  A-1095آپ کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرتا ہے، اور ہر ایک فارم  :Iحصہ 

 پالن کی شروعات اور اختتامی تاریخیں فراہم کرتا ہے۔ 

 

اگر آپ نے مالی مدد کے   اسی پالیسی کے تحت گھر کے ہر ایک رکن کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ : IIحصہ 

میں صرف آپ کے   IIاست دی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے ٹیکس گھرانے میں کون کون ہے، تو حصہ لیے درخو

موصول ہوگا۔ اگر   A-1095اپنے ٹیکس گھرانے کی معلومات شامل ہوں گی۔ علیحدہ ٹیکس گھرانہ کے افراد کو اپنا فارم 

یسی میں اندراج شدہ ہر فرد کو شامل کرے گا  ایک ہی پال IIآپ نے مالی مدد کے لیے درخواست نہیں دی ہے، تو حصہ 

 چاہے وہ آپ کے ٹیکس گھرانہ میں نہ ہوں۔

 

 تین چیزوں کے لیے سال کے ہر مہینے کی معلومات فراہم کرتا ہے:  :IIIحصہ 

  

کا حصہ اور، اگر قابل اطالق ہو تو، آپ کے اسٹینڈ الون ڈینٹل پریمیم، جو ضروری صحت   QHP. آپ کے 1

پر بتائی   A-1095آپ کے فارم  ( سے منسوب ہیں۔Essential Health Benefits, EHBکی مراعات )

 دیکھیں۔   6گئی اس پریمیم الگت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے سوال 

  

. آپ کی رہائش کی کاؤنٹی میں آپ کی کوریج والے گھرانہ کے لیے دوسرے سب سے کم الگت والے سلور  2

کی پریمیم رقم فراہم   SLCSP ( کی پریمیم رقم۔Second Lowest Cost Silver Plan, SLCSPپالن )

اس پریمیم رقم کو ٹیکس کریڈٹ کی رقم کا حساب لگانے کے لیے استعمال کرتا ہے  IRSکی جاتی ہے کیونکہ 

استعمال کیا  APTCجس کے آپ اہل ہیں۔ یہ معلومات صرف ان افراد کے لیے فراہم کی گئی ہیں جنہوں نے 

کے بغیر کرایا گیا تھا )وہ لوگ جنہوں نے مالی مدد کے لیے درخواست نہیں   APTCہے۔ جن افراد کا اندراج 

میں سے کسی کو الگو نہ کرنے کا انتخاب کیا تھا جس کے لیے وہ اہل   APTCدی تھی یا وہ لوگ جنہوں نے 

کرنے کے لیے ایک ٹیبل فراہم کیا تالش  SLCSPنے درست  NY State of Healthتھے( ان کے لیے، 

 ہے۔ 

  

. اگر قابل اطالق ہو تو، پریمیم ٹیکس کریڈٹ کی پیشگی ادائیگی آپ کی جانب سے آپ کی پالیسی جاری کرنے  3

 والے کو ادا کی گئی ہے۔  

 

 

 

 
  

 کیوں موصول ہوا ہے؟   A-1095مجھے ایک سے زیادہ فارم  .5

  

جاری کرے گی۔ یہاں سب سے عام   A-1095متعدد فارم  NY State of Healthایسی کئی مثالیں ہیں جن میں 

 وجوہات درج ہیں:  

  

• QHP  :کے دوران پالنز تبدیل کر دیے ہیں، تو ہم   2022اگر آپ یا آپ کے گھرانہ کے کسی فرد نے میں تبدیلی

اگر آپ نے ہیلتھ پالن میں اندراج کرایا تھا، اور  جیں گے۔ہر پالن میں اندراج کی تفصیل کے ساتھ ایک فارم بھی 
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پھر پالن میں اندراج ختم کر دیا گیا، اور پھر اسی پالن میں دوبارہ اندراج کرایا، تو ہم ان دو اندراج کی مدتوں 

 میں سے ہر ایک مدت کے لیے ایک فارم جاری کریں گے۔  

  

اگر آپ کے گھرانہ کے افراد کا علیحدہ  میں کرایا گیا تھا:گھرانہ کے مختلف افراد کا اندراج مختلف پالنز  •

QHPs میں اندراج کرایا گیا تھا، تو ہم ہر ایک ہیلتھ پالن کے لیے ایک فارم جاری کریں گے۔ 

  

• APTC :اگر آپ یا آپ کے ٹیکس گھرانہ کے کسی فرد نے کچھ مہینوں میں  کے استعمال میں تبدیلیAPTC 

، تو ایک فارم  )یا اس کے برعکس( کا استعمال بند کر دیا APTCلے مہینوں کے لیے استعمال کیا اور پھر اگ

استعمال کیا گیا تھا اور دوسرا فارم ان مہینوں کے لیے   APTCان مہینوں کے لیے جاری کیا جائے گا جن میں 

 استعمال نہیں کیا گیا تھا۔   APTCجاری کیا جائے گا جن میں 

  

اگر کسی پالیسی کے بنیادی سبسکرائبر میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو، ایک فارم ان  سبسکرائبر میں تبدیلی: •

یادی سبسکرائبر تھا، اور دوسرا فارم ان مہینوں کے مہینوں کے لیے جاری کیا جائے گا جن میں ایک شخص بن 

 لیے جاری کیا جائے گا جن میں ایک دوسرا شخص بنیادی سبسکرائبر تھا۔

  

پر ماہانہ پریمیم کی رقم جو میں اپنے اکاؤنٹ میں دیکھ رہا ہوں اس پریمیم رقم سے یا میرے ہیلتھ   A-1095فارم  .6

 یوں نہیں ہے؟  پالن سے موصول ہونے والے بل سے مماثل ک

 

کو صرف ان مراعات کے لیے استعمال کرنا ہے جو ضروری صحت کی مراعات   PTC(A)فیڈرل ریگولیشنز پرمٹ 

(EHB سمجھی جاتی ہیں اور ان مراعات کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے جو )EHB  نہیں ہیں۔ 

کو مالنے کے لیے درکار معلومات فراہم کرتا ہے، اس لیے   APTCکا دعوی کرنے یا  A ،PTC-1095چونکہ فارم 

کا احاطہ کرنے والے پریمیم کا حصہ شامل ہے، جس میں آپ کی ادا کردہ ماہانہ پریمیم کی رقم  EHBفارم میں صرف 

الن میں  ظاہر ہو بھی سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ براہ کرم یہ بھی نوٹ کریں کہ اگر آپ کا اسٹینڈ الون ڈینٹل پ 

  EHBاندراج کرایا گیا ہے، تو آپ کے ڈینٹل کوریج پریمیم کا وہ حصہ جو بچوں کے دانتوں کا احاطہ کرتا ہے، جسے 

 صرف آپ کے میڈیکل ہیلتھ پالن کا پریمیم آپ کے ماہانہ پریمیم کی رقم میں شامل کیا جائے گا۔    کہ سمجھا جاتا ہے، نہ

 

Essential Health یہاں دستیاب ہے:   کی مراعات کی فہرست

benefits-health-essential-are-http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what    کچھ ہیلتھ پالنز میں

 شامل ہوتا ہے اور کچھ پالنز میں اضافی مراعات ہوتی ہیں )جیسے ایکیوپنکچر(۔   EHBصرف 

 

 

 

 

میں نے ایک ایسے شخص کے ساتھ ہیلتھ پالن میں اندراج کرایا جو شریک حیات یا منحصر نہیں ہے )جیسے   .7

میں کیوں درج نہیں   A-1095گھریلو پارٹنر یا غیر منحصر بچہ( اور ہمیں مالی مدد موصول ہوئی۔ وہ میرے فارم 

 ہیں؟  

  

میں اندراج کرایا ہے جس کا آپ اپنے ٹیکس ریٹرن پر    اگر آپ نے کسی ایسے شخص کے ساتھ مالی مدد والے ہیلتھ پالن

منحصر کے طور پر دعوی نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے لیے اور اپنے زیر کفالت افراد )اگر کوئی ہے( کے لیے ایک  

 موصول ہوگا۔  A-1095موصول ہوگا، اور دوسرے فرد کو اپنے لیے  A-1095فارم 

  

IRS  1095میں اندراج شدہ ہر ٹیکس فیملی کو ایک علیحدہ فارم  کا تقاضا ہے کہ ہم ہیلتھ پالن-A   بھیجیں، اور ہر فارم

1095-A پر صرف اس مخصوص ٹیکس فیملی کی معلومات شامل کریں۔ 

 

پر منحصر   A-1095میرا اور میرے منحصر کا مالی مدد والے ہیلتھ پالن میں اندراج کرایا گیا تھا۔ میرے فارم  .8

 کیوں درج نہیں ہے؟ 

 

http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
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کوریج سال کے لیے اپنی درخواست پر نشاندہی کی تھی کہ وہ فرد منحصر نہیں ہے اور اس وجہ سے   2022اگر آپ نے 

آپ  بھیجا ہے۔ A-1095نے فرد کو ایک علیحدہ فارم   NY State of Healthوہ ایک علیحدہ ٹیکس فیملی میں ہے، تو 

کی درخواست پر معلومات کو گزشتہ زمانہ کے لیے تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے  NY State of Healthاپنی 

درست کر   کے اندراج کے سال کے لیے اپنی درخواست میں معلومات کو 2023اکاؤنٹ میں الگ ان کر سکتے ہیں اور 

 سکتے ہیں۔ 

 

کے ذریعے ہیلتھ پالن میں اندراج کرایا گیا تھا، لیکن میرے   NY State of Healthمیرے پورے خاندان کا  .9

حاصل ہوا۔ کیا خاندان کے ہر فرد کو فارم کی کاپی حاصل ہونی   A-1095خاندان کے صرف ایک فرد کو فارم 

 چاہیے تھی؟  

 

ہر ہیلتھ پالن میں درج ہر ٹیکس فیملی میں ایک فرد   A-1095کرایا ہے، تو فارم اگر آپ نے مالی مدد کے ساتھ اندراج 

 NY State ofمثال کے طور پر، اگر کوئی شادی شدہ جوڑا ہیلتھ پالن میں اندراج کراتا ہے، تو  کو بھیجا جاتا ہے۔

Health  1095اکاؤنٹ ہولڈر شریک حیات کو صرف ایک فارم-A اگر شادی شدہ جوڑا اپنے غیر منحصر   بھیجتا ہے۔

اور غیر  A-1095بچے کے ساتھ مالی مدد والے ہیلتھ پالن میں اندراج کراتا ہے، تو ہم اکاؤنٹ ہولڈر کو ایک فارم 

بھیجیں گے۔ فارم میں صرف اس مخصوص ٹیکس فیملی کی معلومات شامل ہوں   A-1095منحصر بچے کو دوسرا فارم 

 یگر افراد بھی شامل ہوں۔ گی، چاہے پالیسی کے تحت د

 

کو یہ بتانے کی ضرورت   NY State of Healthاگر آپ نے مالی مدد کے لیے درخواست نہیں دی تھی، تو آپ کو 

نہیں تھی کہ آپ کے ٹیکس فیملی میں کون کون شامل ہے اور ہم ہیلتھ پالن میں اندراج شدہ ہر ایک کے اکاؤنٹ ہولڈر کو  

 ۔بھیجیں گے A-1095ایک فارم 

 

 موصول ہونا تھا لیکن موصول نہیں ہوا۔ میں فارم کی متبادل کاپی کیسے حاصل کروں؟   A-1095مجھے ایک فارم  .10

 

اکاؤنٹ پر اکاؤنٹ ہولڈر ہیں،  NY State of Healthمیں آپ کو مخاطب کیا گیا ہے اور آپ اپنے  A-1095اگر فارم 

اپنے اکاؤنٹ میں  ۔ںی فارم تالش کر سکتے ہ  ںی پر اپنے آن الئن اکاؤنٹ م www.nystateofhealth.ny.govتو آپ 

ئن رسائی حاصل کرنے  اگر آپ اپنے اکاؤنٹ تک آن ال تالش کریں۔ A-1095الگ ان کریں اور اپنے ان باکس میں فارم 

 پر کال کریں۔  7860-766-855-1کو  NY State of Healthسے قاصر ہیں، تو براہ کرم 

 

 NYمیں آپ کو مخاطب کیا گیا ہے اور آپ اس اکاؤنٹ پر اکاؤنٹ ہولڈر نہیں ہیں، تو براہ کرم  A-1095اگر فارم 

State of Health  پر کال کریں۔  7860-766-855-1کو 

 

 سے معلومات کیسے حاصل کر سکتا ہوں جس میں مجھے مخاطب نہیں کیا گیا ہے؟   A-1095میں فارم  .11

 

NY State of Health  1095صرف فارم-A ور ان فارموں کے بارے میں معلومات اس شخص کو فراہم کر سکتا  ا

سے معلومات درکار ہیں جو آپ کو نہیں دی گئی   A-1095اگر آپ کو فارم  ہے جس کو فارم میں مخاطب کیا گیا ہے۔

-855-1سے  NY State of Health، تو براہ کرم اس شخص سے رابطہ کریں جس کو فارم کا پتہ دیا گیا تھا یا ںتھی 

 پر رابطہ کریں۔ 766-7860

 
 میں ہونے والی تبدیلی کی اطالع دینا بھول گیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟   2022میں کوریج سال  .12

 

 NY Stateہدایات فراہم کرے گا کہ ان تبدیلیوں کو کیسے مالیا جائے جن کی اطالع آپ نے اس بارے میں  8962فارم 

of Health میں تبدیلی کی اطالع نہیں دی ہے، تو آپ اضافی   اگر آپ نے حاالت کو نہیں دی ہے۔PTC   کے اہل ہو

 کے مقروض ہو سکتے ہیں۔  IRSکو  PTCسکتے ہیں یا آپ 

 

کے اندراج کے    2022پر موجود معلومات اس معلومات کی عکاسی کرتی ہے جس کی اطالع آپ نے  A-1095فارم 

آپ اپنے اکاؤنٹ میں موجود معلومات کو گزشتہ زمانہ کے لیے   کو دی تھی۔ NY State of Healthسال کے لیے 

http://www.nystateofhealth.ny.gov/
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نہ طور پر تبدیلیاں کر  آپ صرف ممک کے اندراج یا اہلیت پر الگو ہوتی ہے۔ 2022تبدیل نہیں کر سکتے جو آپ کے  

 سکتے ہیں۔ 

 
، جیسے کہ ساالنہ آمدنی میں تبدیلی، جس پر آپ منحصر کا دعوٰی کرنے کا  میں ہونے والی تبدیلیاں 2022اگر آپ نے 

، تو یہ تبدیلیاں آپ اپنی درخواست کو اپ ڈیٹ نہیں کیاکرنے کے لیے  ظاہر اسے  ارادہ رکھتے ہیں، یا آپ کہاں رہتے ہیں

 میں ظاہر نہیں ہوں گی۔   A-1095فارم کے موجودہ 

 

کے ذریعے ہیلتھ پالن میں اندراج شدہ ہیں، تو آپ کو ہمیشہ حاالت   NY State of Healthآگے بڑھتے ہوئے، اگر آپ 

 دنوں کے اندر دینی چاہیے۔   30میں ہونے والی تبدیلیوں کی اطالع 

 

اس  کیوں ظاہر کرتا ہے کہ میرا  A-1095میرا فارم  کرایا تھا۔میں نے مالی مدد کے ساتھ ہیلتھ پالن میں اندراج  .13

 تھا جس مہینے میں میرا ہیلتھ پالن میں اندراج نہیں کیا گیا تھا؟   APTCمہینے کے لیے 

 

اگر  کے لیے صرف ان مہینوں کے لیے اہل ہیں جن میں آپ اپنی صحت بیمہ پریمیم کا اپنا حصہ ادا کرتے ہیں۔ PTCآپ 

آپ نے اپنی پریمیم کا اپنا حصہ ادا نہیں کیا ہے،  جس میں مہینے کے لیے کوریج فراہم کی ہے  اسالن نے آپ کے ہیلتھ پ 

 ۔ یتھ ئیگجو آپ کی جانب سے اس مہینے کے ہیلتھ پالن میں ادا کی  یہوگ یکرن واپس کو وہ رقم  PTCتو آپ کو  

 
 مثال کے طور پر:  

 

 

 

 

 
م .14

  2022یں نے  

 NY Stateمیں  

of Health  کے

ذریعے ہیلتھ پالن  

میں اندراج کرایا  

اور میرے پاس  

کم از کم ضروری  

کوریج کا کوئی  

دوسرا ذریعہ نہیں  

ہے، میں ٹیکس  

کریڈٹ کے لیے  

اہل کیوں نہیں  

 ہوا؟  

 
افورڈ ایبل کیئر  

ایکٹ 

(Affordable 

Care Act, ACA صحت بیمہ کو اس وقت سستا سمجھا جاتا ہے جب اس کی  ( سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ

الگت کسی فرد یا خاندان کی آمدنی کے مخصوص فیصد سے زیادہ نہ ہو۔ ٹیکس کریڈٹ کی رقم جو کسی فرد یا خاندان کو  

موصول ہو سکتی ہے وہ دو عوامل پر مبنی ہے: گھریلو آمدنی اور جس کاؤنٹی میں وہ رہتے ہیں وہاں کے دوسرے سب  

کی   SLCSPاگر  ( کی الگت۔ Second Lowest Cost Silver Plan, SLCSPسلور پالن ) والے م الگتسے ک

  SLCSPاگر  کے لیے اہل ہو سکتا ہے۔ PTCالگت گھریلو آمدنی کے مخصوص فیصد سے زیادہ ہے، تو فرد یا خاندان 

جنوری  

2022 : 

 ہیلتھ پالن میں اندراج کراتے ہیں۔آپ مالی مدد کے ساتھ 

جنوری تا مئی  

2022 : 
  APTCآپ اپنی پریمیم کا حصہ ہر ماہ وقت پر ادا کرتے ہیں اور  

 ہر ماہ آپ کے ہیلتھ پالن میں ادا کیا جاتا ہے۔  

 

 
آپ اپنی پریمیم ادا نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی کوریج کو فعال طور پر   : 2022جون 

اور اپنے جون کے پریمیم کی ادائیگی کے لیے  ختم نہیں کرتے ہیں،  

جون کے لیے آپ    دنوں کی رعایتی مدت داخل کرتے ہیں۔  90اپنی  

 کی ادائیگی کی جاتی ہے۔    APTCکے ہیلتھ پالن کے لیے 

 
آپ نے ابھی تک جون کے لیے اپنی پریمیم ادا نہیں کی ہے اور آپ   : 2022ستمبر 

فیڈرل پریمیم    دیا جاتا ہے۔ جون تک کے لیے ختم کر    30کو گزشتہ  

لیے   کے  پالن  ہیلتھ  تحت،  کے  رولز  پیریڈ  گریس  کے  ادائیگی  کی 

جانے   کی  استعمال  میں  جون  کو  کنندگان  فراہم  وہ  کہ  تھا  ضروری 

تاہم، آپ    والی کسی بھی احاطہ کردہ خدمات کے لیے ادائیگی کرے۔

کے اہل نہیں ہیں کیونکہ آپ نے پریمیم   APTCاس مہینے کے لیے  

کے    APTCچونکہ آپ اس مہینے میں    ا اپنا حصہ ادا نہیں کیا تھا۔ک

کو ادا    IRSلیے مزید اہل نہیں رہے، اس لیے آپ کو وہ رقم واپس  

ہوگی۔ بعد    کرنی  کے  تھی   APTCجون  گئی  کی  نہیں  ادائیگی  کی 

 لہذا آپ کی ادائیگی کی ذمہ داری صرف ایک ماہ کے لیے ہے۔  
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کہ کوریج پہلے سے ہی سستی  کے لیے اہل نہیں ہے کیون  PTCکی الگت مخصوص فیصد سے کم ہے، تو فرد یا خاندان 

 ہے۔ 

 
اپنی آمدنی کی بنیاد   ،میں آمدنی کا زیادہ سے زیادہ فیصد درج ہے جو ایک فرد یا خاندان  2کی ہدایات کے ٹیبل  8962فارم 

 کے لیے ادا کرے گا۔  SLCSPپر، اپنی کاؤنٹی میں 

 

 

 

 

 

 کیسے بدل سکتا ہوں؟   انہیںپر موجود معلومات درست نہیں لگتی ہیں۔ میں  A-1095میرے فارم  .15

 

پر موجود معلومات کو سمجھنے   A-1095براہ کرم دیگر اکثر پوچھے گئے سواالت کا جائزہ لیں کہ آیا وہ آپ کے فارم 

میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ اکثر پوچھے گئے سواالت آپ کے سوال کو حل نہیں کرتے ہیں، تو براہ کرم مدد کے  

 پر کال کریں۔ 7860-766-855-1کو  NY State of Healthلیے 

 

نا ٹیکس دوبارہ فائل  موصول ہوا۔ کیا مجھے اپ A-1095سے ایک درست شدہ  NY State of Healthمجھے  .16

 کرنا ہوگا؟  

 

NY State of Health   ٹیکس مشورہ نہیں دے سکتا۔ اپنے سوال کے بارے میں مزید معلومات کے لیے براہ کرم

www.irs.gov    مالحظہ کریں یا اپنے ٹیکس مشیر سے اپنے حاالت پر تبادلہ خیال کریں۔ 

 
کی بنیاد   ناتھیں میں نے کوریج کے لیے درخواست دیتے وقت اپنی آمدنی کے بارے میں جو معلومات حاصل کی  .17

کا ٹیکس   2022کی درخواست مکمل کی۔ جب میں نے اپنا  NY State of Healthکی  2022پر میں نے اپنی  

ریٹرن مکمل کیا تو اس نے نشاندہی کی کہ میری توقع سے زیادہ آمدنی ہے اور میں ٹیکس کریڈٹ کی کم رقم کا اہل  

کیا اس رقم کی کوئی حد ہے جو مجھے دوبارہ ادا   ؟ہوں۔ کیا مجھے اضافی ٹیکس کریڈٹ واپس کرنے ہوں گے 

 کرنی ہے؟  

  

 NY State of Healthکے لیے  2022میں آپ کی اصل آمدنی اس آمدنی سے زیادہ تھی جس کی آپ نے  2022اگر 

کچھ یا  IRSکو اطالع دی تھی، اور اگر آپ نے کچھ یا تمام ٹیکس کریڈٹ استعمال کر لیے ہیں جن کے آپ اہل تھے، تو 

میں آپ کی اصل آمدنی پر   2022 تمام اضافی رقم وصول کر سکتا ہے جب آپ اپنے ٹیکس ریفنڈ کا حساب لگائیں گے۔

ادائیگی کی حدود کے بارے میں مزید  اپس ادا کرنا ہے۔منحصر ہے، اس رقم پر ایک حد ہو سکتی ہے جو آپ کو و

بھی مالحظہ کر    www.irs.govمزید معلومات کے لیے آپ  کی ہدایات دیکھیں۔ 8962معلومات کے لیے براہ کرم فارم  

 سکتے ہیں۔ 

 

کو کچھ ٹیکس کریڈٹ واپس کرنا تھا۔ میں اگلے   IRSمجھے ٹیکس ریٹرن کو مکمل کرنے کے بعد،  2022اپنے  .18

 سال اس سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ 

  

کے لیے آپ کی متوقع آمدنی سے   2022اگر آپ کو ٹیکس کریڈٹ اس وجہ سے واپس کرنا پڑا کیونکہ آپ کی اصل آمدنی 

زیادہ تھی، تو آپ بجائے اس کے کہ وہ تمام ٹیکس کریڈٹ استعمال کریں جس کے لیے آپ اہل ہیں، اپنے زیادہ سے زیادہ  

اس کے عالوہ، اگر آپ کی   میں اپنی پریمیم میں الگو کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ 2023ٹیکس کریڈٹس کا ایک حصہ 

کو  NY State of Healthے دوران تبدیل ہوتی ہے، تو یقینی بنائیں کہ تبدیلی کی اطالع فوراً ک 2023ساالنہ آمدنی 

  دیں۔

 

 NY State ofٹیکس کریڈٹس کی ادائیگی سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی 

Health کے دوران تبدیل ہوتی ہے، تو  2023ی آمدنی کی درخواست میں آپ کی تخمینی آمدنی درست ہے۔ اگر آپ ک

  کو فوراً دیں۔ NY State of Healthیقینی بنائیں کہ آپ اس تبدیلی کی اطالع 

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/


   10از  7

  

  

 

 
ٹیکس ریٹرن مکمل کرنے کے بعد، میرا پریمیم ٹیکس کریڈٹ اس وقت سے زیادہ تھا جب مجھے میری   2022میرا  .19

NY State of Health  اہلیت کا نوٹس مال تھا۔ وہ کیوں ہے؟ کی 

  

ت پر  آپ کے پیشگی پریمیم ٹیکس کریڈٹ کی رقم کا دارومدار آپ کے خاندان کی اندازاً آمدنی اور آپ کے اندراج کے وق

مکمل کرتے ہیں، تو آپ کا کل پریمیم ٹیکس کریڈٹ آپ کی اصل آمدنی   8962فارم   IRSدستیاب معلومات پر تھا۔ جب آپ 

فارم  IRSاور کاؤنٹی میں جہاں آپ رہتے ہیں، دوسرے سب سے کم الگت والے سلور پالن کی الگت پر مبنی ہوگا۔ اگر 

وانس پریمیم ٹیکس کریڈٹ سے زیادہ ہے، تو آپ کو بڑے ریفنڈ یا کم سے آپ کا کل پریمیم ٹیکس کریڈٹ آپ کے ایڈ 8962

 ٹیکس کی صورت میں مزید مالی مدد مل سکتی ہے۔  

 

ہوں تو کیا مجھے اپنے ہیلتھ پالن میں ٹیکس کریڈٹ بھی   ےکرن کو کچھ ٹیکس کریڈٹ واپس ادا  IRSاگر مجھے  .20

 واپس کرنے ہوں گے؟  

  

کے ساتھ مالنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے ٹیکس کریڈٹس کو اپنے ہیلتھ پالن   IRSنہیں، آپ کو اپنے ٹیکس کریڈٹس کو 

 کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کرتے ہیں۔ 

  

 NY State of( کے ساتھ Cost Sharing Reductions, CSRsمیرا اندراج الگت کے اشتراک میں کمی ) .21

Health  پالن میں کرایا گیا تھا۔ جب میں اپنا ٹیکس فائل کرتا ہوں تو کیا مجھےCSR کو مالنا ہوگا؟    ی مراعاتک 

  

 ملتا نہیں ہے۔   CSRsنہیں، 

  

میں  سے  NY State of Healthکی جتنی رقم وصول کرنے کا اہل تھا اس بارے میں  APTCمیں  2022میں  .22

 میں اپیل دائر کر سکتا ہوں؟   NY State of Healthمتفق نہیں ہوں۔ کیا میں 

  

دنوں کے اندر اپیل   60، تعین کی تاریخ سے اس پر رقم کے لیے کوئی اہل ہے جس  کی  APTCاہلیت کے تعین، بشمول 

موصول ہونے   A-1095اہلیت کے فیصلوں پر آپ کو فارم  APTCے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر کی جا سکتی ہ 

 تک اپیل نہیں کی جا سکتی ہے۔ 

  

جو  کی  APTCکا استعمال کیا ہے، تو آپ کو اپنے وفاقی ٹیکس ریٹرن پر   APTCکے دوران  2022تاہم، اگر آپ نے 

کی   APTCکی  2022اپنی  کے ساتھ آپ کو مالنے کی ضرورت ہے۔ رقم آپ نے اس رقم کے ساتھ استعمال کی ہے اس

کے پاس اپیل دائر کرنے کی بجائے، اپنا ٹیکس ریٹرن مکمل کرنا اس بات کو   NY State of Healthاہلیت کے لیے 

 یقینی بنائے گا کہ آپ کو وہ تمام ٹیکس کریڈٹ ملیں گے جن کے آپ اہل ہیں۔ 

 

 علومات سے متفق نہیں ہوں۔ کیا میں اپیل دائر کر سکتا ہوں؟  پر موجود م A-1095میں اپنے فارم  .23

  

 قابل اپیل نہیں ہے۔  A-1095فارم 

 

پر موجود معلومات کو   A-1095براہ کرم دوسرے اکثر پوچھے گئے سواالت کا جائزہ لیں کہ آیا وہ آپ کے فارم 

سمجھنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اگر ان اکثر پوچھے گئے سواالت سے آپ کے سوال کا حل نہیں نکلتا ہے، تو براہ 

 پر کال کریں۔  7860-766-855-1کو  NY State of Healthکرم مدد کے لیے 

  

 مجھے اپنا ٹیکس فائل کرانے میں مدد کہاں سے مل سکتی ہے؟   .24

  

سے   IRSپر جا کر   www.irs.govآپ  یا تیاری کرانے والے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ مشیرٹیکس  آپ اپنے

بجے کے درمیان کال کر  7:00بجے سے شام   7:00سے پیر تا جمعہ صبح  IRSکر کے پر کال  829-1040 (800)

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
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ویب سائٹ ان لوگوں کے لیے "مدد اور وسائل" پیش کرتی ہے جنہیں اس کی   IRS کے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔

 مدد میں "مقامی ٹیکس دہندگان کے وکیل" اور "کم انکم ٹیکس ادا کرنے والی کلینکس" شامل ہیں۔  ضرورت ہے۔

  

سائٹس  (Volunteer Income Tax Assistance, VITA)مفت ٹیکس امداد مقامی رضاکارانہ انکم ٹیکس اسسٹنس 

 ے کم کماتے ہیں یا معذور ہیں،  $ س60,000ہے جو عام طور پر  دستیاب ہےکے ذریعے بھی ان ٹیکس دہندگان کے لیے 

پر کال کریں یا  9887-906-(800)مزید معلومات کے لیے  یا محدود انگریزی بولنے والے ہیں یا عمر رسیدہ ہیں۔

Volunteers-by-You-for-Preparation-Return-Tax-www.irs.gov/Individuals/Free   مالحظہ

 ۔ کریں

  

 کے لیے ٹیکس فائل کرنا ہوگا؟   2022کیا مجھے  .25

 
اگر ٹیکس کریڈٹس کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ مہینوں کے لیے آپ کا اندراج کیا گیا ہے، تو آپ کو ٹیکس فائل کرنے  

آپ کو زیادہ طویل فارمز میں   استعمال نہیں کر سکیں گے۔ 1040EZآپ مختصر فارم جیسے کہ فارم  کی ضرورت ہے۔

آپ کو اپنے ٹیکس ریٹرن کے ساتھ فارم  ۔تعمال کرنا پڑے گاکو اس 1040Aیا فارم  1040سے کسی ایک، جیسے کہ فارم 

اگر آپ کو ان فارمز میں مدد کی ضرورت ہے، تو براہ کرم مزید معلومات کے لیے   بھی فائل کرنا ہوگا۔ 8962

www.irs.gov    مالحظہ کریں۔ 

  

مالحظہ    www.irs.govاگر ٹیکس کریڈٹس کے بغیر آپ کا اندراج کرایا گیا ہے، تو براہ کرم مزید معلومات کے لیے 

 کریں۔ 

  

 

 فارم کیوں موصول ہوا؟   1095کے عالوہ کسی اور جگہ سے   NY State of Healthمجھے  .26

 
 میں اندراج کیا گیا تھا  2022بنائے جاتے ہیں جس میں صارفین کا  1095ہر قسم کے صحت بیمہ کے لیے علیحدہ فارم 

 ہیں۔  C-1095اور  A ،1095-B-1095فارمز کی تین اقسام  1095 .

  

میں کسی وقت مارکیٹ پلیس میں  2022بنایا جاتا ہے اور کسی ایسے شخص کو بھیجا جاتا ہے جس کا  A-1095فارم 

QHP  ٹیکس کریڈٹ کے ساتھ یا اس کے بغیر( اندراج کیا گیا تھا۔ میں( 

 

یا   Medicaid, Child Health Plus, Essential Plan, Medicareمیں کسی وقت  B 2022-1095فارم 

Tricare نوٹ کریں کہ  میں اندراج کی عکاسی کرتا ہے۔Medicare  اورTricare  وفاقی حکومت کے زیر اہتمام

فارم تیار یا جاری نہیں کرتا ہے۔ فارم   B-1095محکمہ صحت ان پروگراموں کے لیے  NYSپروگرامز ہیں اور 

1095-B  سے شخص کی درخواست پر تیار کیا اور ڈاک سے بھیجا جا سکتا ہے جس نے کسی ایMedicaid, Child 

Health Plus  یاEssential Plan 1095اپنے  میں اندراج کرایا تھا۔-B  ،1کی کاپی کی درخواست کرنے کے لیے-

صارفین کو بھیج سکتا ہے    براہ راست ان B-1095ہیلتھ پالنز درخواست کرنے پر فارم  پر کال کریں۔ 800-541-2831

پالن میں اندراج کرایا تھا، اپنا پالن براہ راست بیمہ کنندہ سے خریدا تھا، یا اسمال بزنس  تباہی سے متعلق جنہوں نے 

 مارکیٹ پلیس کے ذریعے کوریج حاصل کی تھی۔

 

( کی طرف سے بھیجا جاتا ہے  Applicable Large Employers, ALEsقابل اطالق بڑے آجروں ) C-1095فارم 

ایک ایسا آجر ہے جس نے کیلنڈر   ALE سے مشروط ہیں۔التزامات جو افورڈ ایبل کیئر ایکٹ کی مشترکہ ذمہ داری کے 

 کل وقتی مالزمین )بشمول کل وقتی مساوی مالزمین( کو مالزمت دی۔  50سال کے دوران اوسطاً کم از کم 

 
 االت ہیں، تو براہ کرم ان فارمز پر درج فون نمبروں پر کال کریں۔ فارمز کے بارے میں سو  1095اگر آپ کے  

 

میں اپنے ٹیکس فائل کرنے کے لیے ان کے   میرا شریک حیات بنیادی اکاؤنٹ ہولڈر تھا لیکن اب فوت ہو چکا ہے۔ .27

 تک کیسے رسائی حاصل کر سکتا ہوں؟   A-1095فارم 

  

http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
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، ہم زندہ بچ جانے والی بیوی/شوہر کو فارم  ان کے لیے ے ہیںمیاں بیوی مشترکہ طور پر اپنا ٹیکس جمع کروات  جو

1095-A  1095فراہم کر سکتے ہیں اگر وہ فارم-A  میں درج ہے۔ براہ کرم مدد کے لیےNY State of Health  

 پر رابطہ کریں۔   7860-766-855-1سے 

  

ہ میرا شوہر نہیں تھا/میری  و  تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔  A-1095میں کسی متوفی کے فارم  .28

 میں زندہ بچ جانے والی بیوی/شوہر کے طور پر درج نہیں ہوں۔ A-1095بیوی نہیں تھی اور میں فارم 

 

اس خط میں  کو لکھے گئے خط کے ساتھ کرنی ہوگی۔ NY State of Healthکی درخواست  A-1095آپ کو فارم 

چاہئیں جن میں مرنے والے شخص کی جائیداد کے لیے ایگزیکیوٹر یا  عدالتی دستاویزات کی کاپیاں ضرور شامل ہونی 

اگر آپ   ان عدالتی دستاویزات کو اکثر لیٹرز ٹیسٹامینٹری یا لیٹرز آف ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کا نام درج ہو۔

 کر سکتے ہیں۔ کے پاس ان دستاویزات کو حاصل کرنے کے بارے میں سواالت ہیں تو آپ کسی وکیل سے مشورہ

فراہم کرے گا جس کا نام دستاویزات   A-1095اس شخص کو فارم  NY State of Healthموصول ہونے کے بعد، 

 میں بطور ایگزیکٹیو یا ایڈمنسٹریٹر درج ہے۔  

  

حاصل کرنے   A-1095نوٹ کریں کہ اگر آپ کے پاس متوفی شخص کے لیے پاور آف اٹارنی ہے، تب بھی آپ کو فارم 

اوپر بیان کردہ تحریری درخواست اور عدالتی دستاویزات فراہم کرنے ہوں گے۔ مزید معلومات کے لیے، براہ  کے لیے 

 پر رابطہ کریں۔ 7860-766-855-1سے  NY State of Healthکرم 

  

مجھے اس خط کا کیا کرنا   خط موصول ہوا ہے۔  12Cسے ایک   IRSمجھے پریمیم ٹیکس کریڈٹ کے بارے میں  .29

 چاہیے؟  

 

IRS  نے آپ کو یہ خط اس لیے بھیجا ہے کیونکہNY State of Health   نے انہیں مطلع کیا ہے کہ پچھلے سال آپ

اس کے عالوہ، جب آپ نے   کی یا آپ کے خاندان کی بیمہ کمپنی کو پریمیم ٹیکس کریڈٹ کی پیشگی ادائیگی کی گئی تھی۔

ل کر کے پریمیم ٹیکس کریڈٹ کی پیشگی ادائیگیوں کا استعما  8962کے ٹیکس جمع کرائے تو آپ نے فارم   2022اپنے 

 میں مصالحت نہیں کی۔ 

 
خط میں دی گئی ہدایات پر  آپ خط کا جواب دینے کے پابند ہیں، چاہے آپ اس میں دی گئی معلومات سے متفق نہ ہوں۔

 NY State of Health شامل کریں۔ 8962فارم  IRSاور  A-1095کے جواب میں اپنا فارم  IRSعمل کریں اور 

یا ٹیکس بھرنے کے عمل کے بارے میں سواالت کا جواب نہیں دے سکتی۔ آپ کو ٹیکس تیار کرنے والے   8962فارم 

سے رابطہ کریں۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ آپ کو خط کا جواب   IRSسے مشورہ کرنا چاہیے یا اگر آپ کے سواالت ہیں تو 

 صحت بیمہ میں اندراج نہیں کرایا ہے۔آپ نے مارکیٹ پلیس کے ذریعے  چاہے دینا ضروری ہے  

 

 

 

 
 بہتر کردہ مالی مدد کے بارے میں اپ ڈیٹ  

 

اندراج کرانے والوں نے بڑے ٹیکس   NYSOHمیں نافذ کردہ امریکن ریسکیو پالن کے تحت، موجودہ   2021مارچ 

 APTCکے دوران پہلی بار  2022اور   2021کیلنڈر سال کے باشندے کریڈٹ حاصل کیے، زیادہ آمدنی والے نیو یارک 

میں کمی کے قانون نے زیادہ آمدنی والے نیو یارک کے  مہنگائی میں نافذ ہونے والے  2022اگست  کے اہل ہوئے۔

تک توسیع کر دی۔ کوریج اور ٹیکس کریڈٹ تمام قابل اطالق مہینوں کے  2025فراہمی میں باشندوں کو ٹیکس کریڈٹ کی 

 پر ظاہر ہوتے ہیں۔ 1095Aکے لیے صارفین 

 
 

 

 
 ٹیکسز، ٹیکس فارمز، اور استثنٰی کے بارے میں اکثر پوچھے گئے سواالت  



   10از  10

  

  

  www.irs.govمزید معلومات کے لیے  اگر مندرجہ ذیل میں سے کسی کے بارے میں آپ کے سواالت ہیں، تو براہ کرم

یہ سواالت ٹیکس فائلنگ کے لیے مخصوص ہیں اور ہم   مالحظہ کریں یا اپنے ٹیکس مشیر سے اس بارے میں بات کریں۔

 ٹیکس سے متعلق مشورہ نہیں دے سکتے۔ 

  

کو درخواست نہیں دی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آیا  NY State of Healthمالی مدد کے لیے  میں نے •

 کا دعوٰی کر سکتا ہوں یا نہیں؟  PTCکے اپنے ٹیکس گوشواروں پر  2022میں 

 

 میری ٹیکس فیملی میں کون ہے؟ میں یہ کیسے جان سکتا ہوں کہ آیا کوئی منحصر ہے یا نہیں؟  •

 

 میں اپنے ٹیکس ریٹرن پر ہیلتھ کیئر کوریج کی اطالع کیسے دوں؟   •

 

 سے معلومات کی اطالع کیسے دوں؟  A-1095میں اپنے ٹیکس ریٹرن پر فارم  •

 

 مکمل کرنے کی ضرورت ہے؟   8962کیا مجھے فارم  •

  

فارم   مکمل کرنے کے لیے 8962میں اپنا فارم  کیسے مکمل کروں؟ 8962میں اپنے ٹیکس ریٹرن پر فارم  •

1095-A بطور آمدنی کس چیز کا شمار ہوتا ہے؟ میرا   کیسے استعمال کروں؟FPL  کیا ہے؟ 

 

کو کتنے  IRSمجھے  سے ریفنڈ موصول ہوگا؟  IRSکی رقم میرے ذمے واجب االدا ہے؟ کیا مجھے  IRSکیا   •

 سے ٹیکس کریڈٹس میں کتنا اضافی ملے گا؟   IRSٹیکس کریڈٹس واپس کرنے ہوں گے؟ مجھے 

 

کی پریمیمز کا اپنے ٹیکس ریٹرنز پر   NY State of Healthمیں سیلف ایمپالئیڈ ہوں۔ کیا میں اپنے  •

 کاروباری اخراجات کے طور پر دعوٰی کر سکتا ہوں؟ 

 

کے لیے اپنی  2023مجھے ٹیکس کریڈٹ واپس ادا کرنا پڑا یا مجھے اضافی ٹیکس کریڈٹس ملے۔ کیا مجھے  •

 آمدنی کا مختلف طریقے سے اندازہ لگانا چاہیے؟ 

 

سے کم ہے۔ کیا میں اب  FPL 100میں نے مالی مدد والے ہیلتھ پالن میں اندراج کرایا اور اب میری آمدنی % •

 ؟  کے لیے اہل ہوں  PTCبھی 
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